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ORGANIZACIJA

Veiklos pradžia 2003 metai

Dalininkai V. Aleksejūnė, A. Čičelis, M. Jankauskaitė

Misija Mažiname lyčių stereotipus, kad jaustumėtės saugiai

Pagrindiniai
tikslai

 Siekti moterų ir vyrų lygių teisių įtvirtinimo ir jų įgyvendinimo;

 Skatinti lygias galimybes, mažinti diskriminacijos apraiškas vykdant 
prevencinę veiklą Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme nustatytais
diskriminacijos pagrindais;

 Ugdyti visuomenės pagarbą įvairovei, žmogaus teisių suvokimą ir 
nepakantumą diskriminacijai dėl lyties, etninės (rasinės) kilmės, religijos, 
negalios, amžiaus, lytinės orientacijos;

 Keisti neigiamą stereotipinį moterų bei vyrų, amžiaus grupių, tautinių, 
etninių mažumų, neįgaliųjų ir kitų socialinių grupių įvaizdį visuomenėje;

 Plėtoti ir populiarinti lyčių lygybės idėjas, stiprinti moterų ir vyrų asmeninę 
ekonominę nepriklausomybę.

Finansavimas Projektinis

Darbuotojai Įstaigoje finansinių metų pradžioje dirbo 4 darbuotojai, pabaigoje - 6

Kontaktai Didžioji g. 5–312, 01128 Vilnius

Tel. (8 679) 80607

El.p. info@gap.lt

www.gap.lt
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PROJEKTAI IR INICIATYVOS

LYČIŲ LYGYBĖ

Z-kartos vaikinai renkasi profesijas socialinėje sferoje

Trukmė
2017m. balandis – 2019m. rugsėjis

Finansuotojas Europos Sąjunga 

Pareiškėjas Dissens Institute fur Building under Forschung

Partneriai Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark (Austrija), The Peace 
Institute (Slovėnija), Instituto degli Innocenti (Italija), Center of Women’s Studies 
and Policies (Bulgarija)

Tikslas Skatinti vaikinus rinktis profesijas socialinėje sferoje, keisti lyčių stereotipus ir 
požiūrį, kad šios specialybės tinkamos, neva, tik moterims, stiprinti nuostatą, kad 
darbas socialinėje srityje praturtina vyriškumo sampratą.

Aprašymas Projekto  metu  atliekama  vadovėlių  ir
informacinės  medžiagos,  skirtos  profesiniam
orientavimui, tiriamoji analizė. Kuriama nauja,
internete  prieinama  metodinė  profesinio

orientavimo medžiaga, skatinanti keisti lyčių stereotipus. Sudaromi informaciniai
vadovai  pedagogams,  vaikinams  ir  jų  tėvams  bei  profesinio  orientavimo
konsultantams.  Organizuojamos tarptautinės dirbtuvės, kuriose ekspertai dalinsis
patirtimi  apie  pagalbą  vaikinams  renkantis  netipines  profesijas,  paleidžiamos
sąmoningumo ir viešinimo kampanijos.
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Valstybinės  moterų  ir  vyrų  lygių  galimybių  2015-2021m.
programos priemonių įgyvendinimas

Trukmė 2017m.

Finansuotojas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Pareiškėjas Moterų informacijos centras

Partneriai Lygių galimybių plėtros centras

Tikslas Nuosekliai, kompleksiškai ir sistemingai visose srityse skatinti moterų ų ir vyrų 
lygybę, šalinti moterų ų ir vyrų padėties skirtumus

Aprašymas Projekto  metu  vyko  mokymai   Moterų  ir  vyrų  lygių
galimybių komisijos nariams moterų ir vyrų lygybės tema.
Aptarti  moterų  ir  vyrų  lygybės  aspektai  Lietuvos  ir
Europos  Sąjungos  teisinėje  sistemoje,  moterų  ir  vyrų
(ne)lygybės  ir  kitų  atskirties  formų  sąveikos,  Stambulo
konvencija  kaip  tarptautinis  instrumentas  kovoje  su
smurtu  lyties  pagrindu,  pristatyti  EIGE  ir  kiti  aktualūs

tyrimai. Taip pat, į gyvendinant priemonę 1.10. „Organizuoti Vienodo darbo
užmokesčio  dienos  minėjimo  renginius”  parengta  informacinė  ir  socialinė
kampanija vienodo moterų ir vyrų užmokesčio tema.

4



VYSTOMASIS  BENDRADARBIAVIMAS  IR  DARNUS
VYSTYMASIS

Praktiniai  seminarai  vietos  bendruomenėse  apie  darnų
vystymąsi ir aplinkos suvokimą lyčių lygybės aspektu

Trukmė 2016 m. rugsėjis–2019 m. rugsėjis

Finansuotojas Europos Sąjunga, Lietuvos Respublika

Pareiškėjas LR Aplinkos ministerija

Veiklą vykdo Lygių galimybių plėtros centras

Tikslas Informuoti visuomenę apie aplinką ir darnų vystymąsi bei sukurti ir (arba)
atnaujinti visuomenės informavimą ir švietimą skatinančią infrastruktūrą.

Aprašymas 2016–2019 m. 30-je vietos bendruomenių organizuojami
praktiniai  seminarai,  kuriais  didinamas  vietos
bendruomenių  narių  informuotumas  tvarios  aplinkos  ir
darnaus vystymosi klausimais, ugdomas sąmoningumas ir
atsakingas  vartojimas.  Seminarais,  derinant  pažintines  ir
praktines  veiklas,  siekiama  keisti  žalingus  įpročius,

atkreipiant dėmesį į lyčių aspektus. 

Priemonė  vykdoma pagal projektą „Visuomenės informavimas ir švietimas
apie aplinką ir darnų vystymąsi“, kurį įgyvendina LR Aplinkos ministerija.
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SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE PREVENCIJA

Koordinuotas  institucijų  atsakas  į  smurtą  artimoje  aplinkoje:
gerosios JAV patirties sklaida Lietuvoje

Trukmė 2016 m. spalis–2017 m. rugsėjis

Finansuotojas JAV vyriausybė

Pareiškėjas Lygių galimybių plėtros centras

Tikslas Inicijuoti koordinuoto institucijų atsako į smurtą artimoje aplinkoje taikymą
penkiose  Lietuvos  savivaldybėse,  siekiant  apsaugoti  moteris  nuo  smurto,
kuris gali  pasireikšti  įvairiomis formomis, taip pat padidinti  bendruomenių
reagavimą į smurtą.

Aprašymas Projektu  siekiama  pritaikyti  gerąją  JAV   patirtį
koordinuoto  institucijų  atsako  į  smurtą  artimoje
aplinkoje  srityje,  siekiant  panaikinti  smurtą  lyties
pagrindu  Lietuvoje.  Projekto  metu  bus  apmokyti
skirtingų  sričių  specialistai  (socialiniai  darbuotojai,

policijos pareigūnai, vaiko teisių apsaugos specialistai, medikai, prokurorai)
smurto  lyties  pagrindu  tema,  sukurtos  galimybės  koordinuoto  institucijų
atsako į smurtą artimoje aplinkoje principus įdiegti atrinktose savivaldybėse,
sustiprinta  tinklaveika  tarp  skirtingų  institucijų  vietos  lygmeniu,  siekiant
apjungti pastangas ir resursus bendruomenių saugumui užtikrinti.
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Stop smurtui prieš moteris: nuo sąmoningumo didinimo iki 
nulinės tolerancijos aukų kaltinimui

Trukmė 2017 m. balandžio 3 d. – 2019 m. spalio 2 d.

Finansuotojas Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programa, “Global Fund for
women”

Pareiškėjas Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Partneriai Žmogaus teisių stebėjimo institutas, Socialinės reklamos agentūra “Nomoshiti
iniciatyva”.

Tikslas Didinti  visuomenės suvokimą ir  žinias  apie smurtą prieš moteris  ir  smurto
formas,  skatinti  nulinę toleranciją smurtui  ir  smurto aukų kaltinimui  (angl.
victim-blaming).

Aprašymas Projekto metu, remiantis geraisiais pavyzdžiais,  siekiama
įgalinti moteris atpažinti smurtą ir skirtingas jo formas bei
skatinti  smurtą  patyrusias  moteris  išeiti  iš  smurtinių
santykių.  Rengiama  informacija  ir  socialinės  kampanijos
apie  įvairias  smurto  formas,  didinant  visuomenės

sąmoningumą apie reiškinį. Projekto metu dirbama su bendrosios praktikos
gydytojais,  ginekologais,  vaiko  teisių  apsaugos  specialistais  ir  socialiniais
darbuotojais,  jie  mokomi  atpažinti  potencialią  smurto  auką  ir  suteikti
visapusišką kokybišką pagalbą.

URL www.palaikyk.lt
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Koordinuotas tarpinstitucinis atsakas į smurtą: sąmoningumo
didinimas ir praktikų kaita

Trukmė 2017m. sausis – 2019m. rugpjūtis

Finansuotojas Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir 
pilietiškumo programos lėšomis

Pareiškėjas Lygių galimybių plėtros centras

Partneriai Lietuvos žmogaus teisių centras, Lietuvos policijos mokykla

Tikslas Sukurti ir įdiegti koordinuoto tarpinstitucinio atsako į smurtą prieš moteris 
artimoje aplinkoje sistemą, siekiant užtikrinti nukentėjusių nuo smurto 
moterų saugumą ir smurtautojų atsakomybę už savo veiksmus.

Aprašymas Projekto  metu  policijos  pareigūnams  bus  parengtos  ir
įgyvendintos smurto artimoje aplinkoje rizikos įvertinimo
priemonės.  Medikams  sudaromos  gairės  siekiant  kuo
efektyviau  atpažinti  smurtą  artimoje  aplinkoje,  suteikti
smurto  aukoms būtiną  pagalbą,  užtikrinant  jų  saugumą.

Taip  pat  projekto  metu  bus  paruoštos  tarpinstitucinio  atsako  į  smurtą
įgyvendinimo rekomendacijos. Paleidžiama sąmoningumo kėlimo kampanija,
informacinės  dienos,  straipsnių  ir  radijo  laidų  serija  apie  koordinuoto
tarpinstitucinio atsako į smurtą taikymą.
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BENDRADARBIAVIMO TINKLAI 

Lietuvos moterų lobistinė organizacija

Nuo 2014 m.

Nariai Lygių  galimybių  plėtros  centras,  Kauno  apskrities  moterų  krizių  centras,
Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras, Moterų informacijos
centras, kt.

URL www.lmlo.lt

Tikslai  Savo  demokratišku,  atviru  ir  skaidriu
darbu skatinti  aktyvų moterų dalyvavimą
visose gyvenimo srityse;

 Stebėti,  kad  lyčių  lygių  galimybių  būtų
laikomasi  visose  srityse,  kad  būtų
užtikrintos  moterų  žmogaus  teisės,

poreikiai ir siekiai;

 Stebėti,  kad  nebūtų  pamiršti  skirtingų  moterų  grupių  poreikiai  visais
moters gyvenimo etapais;

 Nuolat  teikti  pasiūlymus  kaip  gerinti  Europos  Sąjungos  veiklos  sritis,
turinčios  įtakos  moterų  gyvenimo  kokybei  ir  skatinti  moterų  ir  vyrų
lygybę.

Veikla LMLO  savo  veiklą   vykdo  tokiose  srityse,  kaip  informavimas,  švietimas  ir
mokymas,  projektų  įgyvendinimas,  bendradarbiavimas,  leidyba,  seminarai
bei  konferencijos.  LGPC  tęsė  dalyvavimą  organizacijos  veikloje.  LGPC
direktorė Virginija Aleksejūnė buvo išrinka šio tinklo valdybos nare.
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Žmogaus teisių organizacijų koalicija

Nuo 2011 m.

Nariai VšĮ  „Globali  iniciatyva  psichiatrijoje“,  Lietuvos  gėjų  lyga,  Lietuvos  žydų
bendruomenė,  Lietuvos  žmogaus  teisių  centras,  Lygių  galimybių  plėtros
centras, Romų visuomenės centras ir Tolerantiško jaunimo asociacija.

Tikslai  Stebėti  žmogaus  teisių,  lygių
galimybių  ir  nediskriminavimo
principo  negalios,  amžiaus,
lyties, lytinės orientacijos, rasės,
etninės  priklausomybės,
tautybės,  religijos,  tikėjimo,

kalbos,  kilmės,  socialinės  padėties,  įsitikinimų  ar  pažiūrų,  ir  kitais
pagrindais įgyvendinimą Lietuvoje;

 Viešinti  žmogaus  teisių  pažeidimus,  atkreipti  valstybės  institucijų  bei
visuomenės dėmesį į  socialiai  pažeidžiamų asmenų teises ir galimus jų
pažeidimo atvejus;

 Siekti, kad valstybės institucijos prisiimtų atsakomybę už žmogaus teisių
pažeidimus ir kiekvienas konkretus žmogaus teisių pažeidimas sulauktų
teisėto vertinimo.

Veikla LGPC  tęsė  dalyvavimą  koalicijos  veikloje,  kuri  apėmė  viešą  reagavimą  į
aktualius bei potencialius žmogaus teisių pažeidimus, valstybės institucijų
darbo, teisės aktų rengimo ir priėmimo stebėseną
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ENAR -  Europos tinklas prieš rasizmą

Nuo 2006 m. 

Nariai Lietuvos  žmogaus  teisių  centras,  Lygių  galimybių  plėtros  centras,  Romų
visuomenės centras ir dar apie 700 NVO kitose Europos šalyse.

URL www.enar-eu.org

Tikslai ENAR  siekia  duoti  atkirtį  rasizmui,  ksenofobijai,
antisemitizmui  ir  islamofobijai  bei  propaguoja  ES  ir
trečiųjų šalių piliečių lygiateisiškumo idėją. ENAR vizija –
kad Europa būtų laisva nuo rasizmo, netolerancijos,  kur
kiekvienas  individas  turi  lygias  galimybes  dalyvauti
visuomeniniame  gyvenime.  ENAR  tiki,  kad  koordinuota

nevyriausybinių organizacijų bendra veikla gali prisidėti prie kovos su etninių
ir religinių mažumų diskriminacija.

Veikla LGPC tęsė dalyvavimą tinklo veikloje. Organizacijos atstovė Vilana Pilinkaitė
Sotirovič  išrinkta  ENAR  valdybos  nare.  Ji  dalyvavo  metiniame  ir  kituose
susitikimuose  bei  skleidė  gautą  informaciją  kitoms  nacionalinėms
organizacijoms.
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ReGina  –  NVO  tinklas  už  reprodukcinę  sveikatą  ir  teises
Lietuvoje

Nuo 2005 m.

Nariai 16 moterų ir reprodukcinių teisių srityje veikiančių organizacijų ir asmenų.

Tikslai Tinklas  siekia  skelbti  ir  ginti  lytines  reprodukcines  teises  kaip  pagrindines
žmogaus  teises,  siekti  jų  įgyvendinimo.  Moterų  reprodukcinė  sveikata  ir
teisės yra viena pagrindinių valstybės tęstinumo sąlygų. Todėl tam turi būti
skiriamas ypatingas dėmesys, priimami ir vykdomi įstatymai.

Veikla LGPC tęsė dalyvavimą tinklo veikloje. Organizacijos atstovės dalyvavo tinklo
susitikimuose ir tinklo narių iniciatyvose. LGPC direktorė Virginija Aleksejūnė
yra šio tinklo valdybos pirmininkė.
Anna Lindh fondas

Nuo 2012 m.

Nariai Daugiau kaip 3000 NVO iš 43 ES ir Viduržemio jūros regiono šalių

URL www.euromedalex.org

Tikslai Anna  Lindh  fondas  siekia  suburti
žmones  iš  ES  ir  Viduržemio  jūros
regiono,  siekiant  skatinti  pagarbą  ir
supratimą  tarp  skirtingų  kultūrų  ir
religijų.  Fondas  vysto  regioninį  tinklą,

apimantį daugiau kaip 3000 visuomeninių organizacijų.
Veikla LGPC tęsė dalyvavimą tinklo veikloje
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AWID

Nuo 2005 m.

Nariai Organizacijos, veikiančios lyčių lygybės srityje, iš 19 Eurazijos šalių.

URL www.awid.org

Tikslai AWID  siekia sustiprinti tarptautiniu mastu veikiančių moterų teisių
gynėjų,  organizacijų ir  judėjimų įtaką.  AWID tiki,  kad
moterų teisės yra ypač svarbios įveikiant iššūkius, su
kuriais  susiduria  šiandieninis  pasaulis.  Nesuteikiant

moterų  teisėms tinkamo  dėmesio,  negali  būti  priimami  jokie  strateginiai
sprendimai tokiais klausimais kaip skurdo panaikinimas, taikos skatinimas ar
efektyvi kova su ŽIV ir AIDS paplitimu.

Veikla LGPC tęsė dalyvavimą tinklo veikloje.

EPLO

Nuo 2016 m.

URL www.eplo.org

Tikslai EPLO  yra  nepriklausoma  pilietinės  visuomenės  platforma,  jungianti
Europines NVO, NVO tinklus ir ekspertus, veikiančius taikos užtikrinimo ir
ginkluotų konfliktų prevencijos srityje.

Veikla Lygių galimybių plėtros centro ekspertės rengė komentarus apie Jungtinių
Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325 (2000) dėl moterų, taikos ir
saugumo įgyvendinimo. Komentarai buvo integruoti į EPLO rengtą ataskaitą.
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FINANSINĖ ATASKAITA

Per 2017m. Įstaiga iš paskaitų skaitymo, apie lyčių lygybę, užsidirbo 29 542
eur. pajamų. Taip pat gavo 133 549 finansavimo pajamų projektams vykdyti.

Finansavimo pajamas suteikė:

Šaltinis Vertė

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 513,15

JAV Vyriausybė 19 334,46

Europos komisija 74093,74

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba 19747,76

Dissens Institut fur Bildung und Forschung e.V 10340,18

Lietuvos žmogaus teisių centras 2072,57

Global Funds for Women 2829,04

Iš viso 133 548, 90 Eur
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